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KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Petycja 793/1999 złożona przez Harrisa Synodinosa (Grecja), w imieniu D. Markatosa, 
w sprawie odmowy właściwych władz greckich udzielenia zezwolenia na wykonywanie 
zawodu optyka osobom, które odbyły studia przygotowujące do tego zawodu we 
Włoszech

1. Streszczenie petycji

Składający petycję odbył we Włoszech studia przygotowujące do zawodu optyka i 
optometrysty. W roku 1995 greckie ministerstwo zdrowia oddaliło jego wniosek o udzielenie 
zezwolenia na wykonywanie zawodu optyka. Wnioski złożone w tej sprawie po raz drugi i 
trzeci również zostały oddalone, dlatego składający petycję odwołał się do greckiej Rady 
Stanu, która rozstrzygnęła spór na jego korzyść. Ponownie więc złożył wniosek, który po raz 
kolejny oddalono, tym razem dlatego, że dyrektywa 89/48/EWG miała nie obejmować swoim 
zakresem odbytych przez niego studiów. O ile dyrektywę 92/51/EWG transponowano do 
prawa greckiego w 1998 r., o tyle rok później nadal nie powstała jeszcze rada ustanawiająca 
zawodową ekwiwalencję tytułów zawodowych i dyplomów dotyczących wykształcenia. 
Składający petycję zwraca się do Parlamentu Europejskiego z prośbą o interwencję na rzecz 
niezwłocznego stosowania dyrektywy 92/51/EWG w Grecji.

2. Dopuszczalność

Petycję uznano za dopuszczalną w dniu 7 marca 2000 r. Zwrócono się do Komisji o 
przekazanie informacji (art. 192 ust. 4 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji, otrzymana w dniu 24 maja 2000 r.

Komisja została poinformowana o problemach napotkanych przez składających petycję w 
wykonywaniu zawodu optyka w Grecji. W dniu 6 marca 2000 r. wystosowała ona do władz 
greckich wezwanie do usunięcia uchybienia w sprawie niestosowania dyrektywy 92/51/EWG 
wobec niektórych zawodów, w tym zawodu optyka. Jeżeli odpowiedź Grecji nie będzie 
satysfakcjonująca lub nie wpłynie w odpowiednim terminie, Komisja upoważniona jest do 
przejścia do kolejnego etapu postępowania, tj. do wystosowania uzasadnionej opinii.



PE 290.566/rev XIII 2/4 CM\656994PL.doc

PL

4. Dodatkowy komunikat Komisji, otrzymany w dniu 3 października 2000 r.

Według informacji służb Komisji Grecja nadal nie stosuje właściwie dyrektywy 92/51/EWG. 
W związku z tym Komisja upoważniona jest do przejścia do kolejnego etapu postępowania, 
tj. do wydania uzasadnionej opinii. Komisja wkrótce ustosunkuje się do tej sprawy.

5. Dodatkowy komunikat Komisji, otrzymany w dniu 6 lutego 2001 r.

W dniu 21 grudnia 2000 r. Komisja zadecydowała o wystosowaniu do władz greckich 
uzasadnionej opinii w sprawie niestosowania dyrektywy 92/51/EWG wobec niektórych 
zawodów, w tym zawodu optyka. Jeśli Grecja nie zastosuje się do tej opinii w terminie 
określonym przez Komisję, Komisja upoważniona jest do wniesienia skargi przeciw Grecji do 
Trybunału Sprawiedliwości WE.

6. Potwierdzenie pisemne informacji przekazanych ustnie przez Komisję na posiedzeniu 
w dniach 18-20 czerwca 2001 r., otrzymane w dniu 28 czerwca 2001 r.

W dniu 24 stycznia 2001 r. Komisja wystosowała do Grecji uzasadnioną opinię w sprawie 
niestosowania dyrektywy 92/51/EWG wobec niektórych zawodów, w tym zawodu optyka. 
Obecnie rozpatrywana jest kwestia wniesienia skargi przeciw Grecji do Trybunału 
Sprawiedliwości.

7. Dodatkowy komunikat Komisji, otrzymany w dniu 28 września 2001 r.

W dniu 18 lipca 2001 r. Komisja postanowiła wnieść skargę przeciw Grecji do Trybunału 
Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich z powodu niestosowania dyrektywy 92/51/EWG 
wobec niektórych zawodów, w tym zawodu optyka.

8. Dodatkowy komunikat Komisji, otrzymany w dniu 17 września 2002 r.

W dniu 18 lipca 2001 r. Komisja zadecydowała o wniesieniu skargi przeciw Grecji do 
Trybunału Sprawiedliwości WE. Następnie władze greckie wystosowały do Komisji pismo 
zawierające dodatkowe informacje w tej sprawie. Po rozpatrzeniu powyższego pisma Komisja 
uznała za niezbędne sprecyzowanie jednego z motywów skargi wniesionej przeciw Grecji.

W dniu 27 czerwca 2002 r. Komisja odwołała decyzję o wniesieniu skargi i wystosowała do 
władz greckich dodatkową uzasadnioną opinię w sprawie niestosowania dyrektywy 
92/51/EWG wobec niektórych zawodów, w tym zawodu optyka. Jeśli odpowiedź Grecji nie 
będzie satysfakcjonująca lub nie wpłynie w wymaganym terminie, Komisja upoważniona jest 
do wniesienia skargi przeciw Grecji do Trybunału Sprawiedliwości WE.

9. Dodatkowy komunikat Komisji, otrzymany w dniu 10 lutego 2003 r.

Władze greckie odpowiedziały na dodatkową uzasadnioną opinię Komisji pismem z dnia 
4 września 2002 r. W chwili obecnej Komisja rozpatruje odpowiedź, zanim podejmie decyzję 
o ewentualnym dalszym prowadzeniu postępowania.

W grudniu 2002 r. Komisja wystosowała pismo do składającego petycję, informując go o 
toku postępowania oraz zapytując, czy została podjęta decyzja w sprawie pana Kaltsidisa.
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10. Dodatkowy komunikat Komisji, otrzymany w dniu 16 czerwca 2003 r.

Komisja zadecydowała o wniesieniu skargi przeciw Grecji do Trybunału Sprawiedliwości w 
sprawie odmowy władz greckich uznawania dyplomów ukończenia studiów, o których mowa 
w dyrektywie 92/51/EWG w sprawie uznawania kwalifikacji zawodowych.

Na skutek działań Komisji w toku powyższego postępowania władze greckie przyjęły 
brakujące przepisy wykonawcze w dekrecie prezydenckim 231/98, który transponował 
przedmiotową dyrektywę do prawa greckiego. W konsekwencji utworzony został organ 
właściwy do rozpatrywania wniosków o uznanie kwalifikacji zawodowych (SEATEK).

Jednakże wnioski o uznanie nadal nie stały się przedmiotem decyzji zgodnie z prawem 
wspólnotowym. Grecja nadal odmawia w szczególności uznania na swoim terytorium
dyplomów optyka uzyskanych przez jej obywateli wprawdzie na jej terytorium, lecz w 
instytucjach edukacyjnych będących filiami instytucji z innych Państw Członkowskich.

Niemniej jednak wydaje się, że sprawa optyków, którzy odbyli kształcenie we Włoszech, tak 
jak w przypadku pana Kaltsidisa, jest bliska rozwiązania.

Przy okazji niedawnej wymiany informacji na gruncie nieoficjalnym władze greckie 
poinformowały Komisję, iż SEATEK wyraził przychylną opinię w sprawie uznania dyplomu 
optyka, uzyskanego przez pana Kaltsidisa, zastrzegając sobie prawo do zastosowania środków 
kompensacyjnych w rozumieniu art. 4 dyrektywy 92/51/EWG. 

W odpowiedzi na pismo Komisji pan Synodinos poinformował Komisję w dniu 11 stycznia 
2003 r., że dyplom pana Kaltsidisa nie został jeszcze uznany przez odpowiednie władze 
krajowe (Ministerstwo Zdrowia oraz SEATEK).

W dniu 24 kwietnia 2003 r. Komisja ponownie skierowała do władz greckich pismo, by 
uzyskać oficjalne informacje na temat rozwoju sprawy pana Kaltsidisa oraz innych optyków 
znajdujących się w podobnej sytuacji. Komisja powiadomi składającego petycję o odpowiedzi 
otrzymanej od władz greckich.

11. Dodatkowy komunikat Komisji, otrzymany w dniu 21 października 2003 r.

24 kwietnia 2003 r. Komisja skierowała do władz greckich pismo, by otrzymać informacje na 
temat rozwoju sprawy pana Kaltsidisa oraz innych optyków znajdujących się w podobnej 
sytuacji. Władze greckie odpowiedziały pismami z 26.05.2003 r. oraz 11.07.2003 r., z których 
wynika, że dyplom pana Kaltsidisa oraz dwóch innych osób wnoszących skargę zostanie 
uznany po odbyciu przez nich rocznego stażu adaptacyjnego.

Pan Kaltsidis dostarczył Komisji kopię decyzji władz greckich w jego sprawie. Z treści 
decyzji wynika, że władze greckie nigdy nie dokonywały istotnego rozróżnienia pomiędzy 
kształceniem, jakie odbył pan Kaltsidis, a kształceniem w Grecji. Tymczasem w świetle art. 4 
dyrektywy 92/51/EWG tylko pod tym warunkiem władze greckie miały prawo do 
zobowiązania pana Kaltsidisa do odbycia stażu adaptacyjnego lub przystąpienia do testu 
umiejętności. Ponadto władze greckie miały na mocy powyższego artykułu obowiązek 
pozostawienia panu Kaltsidisowi wyboru między stażem a testem, czego nie uczyniły, skoro 
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staż został mu narzucony. Władze greckie nie zastosowały się zatem do art. 4 dyrektywy 
92/51/EWG. Komisja podejmie w terminie późniejszym decyzję o wystosowaniu do władz 
greckich nowej dodatkowej uzasadnionej opinii w celu uzyskania uwag władz greckich w tej 
sprawie.

12. Dodatkowy komunikat Komisji, otrzymany w dniu 19 maja 2004 r.

W swoim poprzednim komunikacie Komisja poinformowała Parlament, że w terminie 
późniejszym podejmie decyzję o wystosowaniu do władz greckich nowej dodatkowej 
uzasadnionej opinii. Decyzja ta musiała zostać odłożona, gdyż Komisja otrzymała kolejne 
skargi wymagające rozpatrzenia. Na posiedzeniu w dniu 29 kwietnia 2004 r. Komisja 
wypowie się w sprawie wystosowania dodatkowej uzasadnionej opinii.

13. Dodatkowy komunikat Komisji, otrzymany w dniu 1 lutego 2005 r.

W dniu 7 maja 2004 r. Komisja Wspólnot Europejskich postanowiła wystosować do władz 
greckich dodatkową uzasadnioną opinię w sprawie niewłaściwego stosowania dyrektywy 
92/51/EWG.

14. Dodatkowy komunikat Komisji, otrzymany w dniu 6 lipca 2005 r.

Na posiedzeniu w październiku 2005 roku, poświęconym postępowaniom w sprawie o 
naruszenie, Komisja ma podjąć decyzję o ewentualnym wniesieniu skargi przeciw Grecji do 
Trybunału Sprawiedliwości WE w sprawie niewłaściwego stosowania dyrektywy 
92/51/EWG.

15. Dodatkowa odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 12 maja 2006 r.

Na posiedzeniu w dniu 13 grudnia 2005 r. komisja postanowiła wnieść skargę przeciw Grecji 
do Trybunału Sprawiedliwości WE z powodu niewłaściwego stosowania dyrektywy 
92/51/WE. 

16. Dodatkowa odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 28 lutego 2007 r.

Władze greckie nie stosują we właściwy sposób dyrektywy 92/51/EWG w sprawie zawodu 
optyka.

Dnia 8 lutego 2006 r. Komisja złożyła do Trybunału Sprawiedliwości WE wniosek w 
związku z niniejszą petycją.  


